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2011-12-es tanév őszi félévét töltöttem Törökországban, Izmirben. Augusztus közepén kiutaztam már  

az egy hónapos nyelvi előkészítőre.  A város az ország nyugati partján helyezkedik el, az átlagnál 

felvilágosultabb, kevésbé szigorú és vallásos, mint az ország keleti területei. Kb.  3 millióan élnek itt, a 

városnak tengerpartja is van, a strandért sajnos kicsit arrébb kell utazni.  

Intéznivalók 

Kiutazás előtt be kellett szerezni  vízumot, amit különböző okok miatt, elég későn tudtam csak 

elkezdeni, de 1 napon belül meg is kaptam.  Egy meghívólevél kellett hozzá a fogadó intézményből, 

érvényes útlevél, igazolványkép illetve 60 euro.  Már itthon nyitottam bankszámlát az Unicreditnél, 

mert náluk ingyenesen tudtam kint is pénzt levenni a kártyáról és csak 4000 Ft-os éves díj van. Kint 

YapiKredi-nek hívják őket, de ugyanaz és elég sok helyen megtalálható. A kiutazást minél olcsóbbra 

szerettem volna kihozni,  de nem találtam elég jó társaságot még . Bécsen-Isztambul-Izmir útvonalon 

mentem és kb. 40000 Ft-ba került.  Közben hallottam csak a Pegasus társaságról, amit bátran ajánlok 

mindenkinek, mert velük nagyon olcsón lehet repkedni, országon belül is.  

Érkezés után rögtön az iskolához mentem, ahol a fogadóim nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. 

Minden meg volt szervezve, kocsival elvittek a kollégiumba, elláttak minden hasznos információval. 

Később is minden  segítséget megkaptam, bármikor lehetett hozzájuk fordulni. Különösen kellett a 

segítség a rendőrségen, ugyanis elég sok időt tölt ott az ember az elején és senki nem beszél angolul. 

Tartózkodási engedélyt kell kérni, amihez 4 vagy 5 fotó , útlevél  és újra 60 euro kell, hogy legyen 

nálunk, ezután várni 2 hetet, mire megkapjuk. Érdemes egyébként, hogy mindig legyen pár 

igazolványkép, mindenhova kérik.  Az útlevelünket itt el is kobozzák erre az időre,  ezért telefont 

mindenképp előtte kell intézni, ha akarunk mivel telefonálni. Ahhoz, hogy regisztrálhassunk kinti 

kártyát, szükség van az útlevélre.  Van többféle társaság kint, én a Turkcell-nél vettem kártyát. 

Érdemes már kártyafüggetlen telefonnal kimenni, mert külön macerát jelent, ha nincs, esetleg új 

készüléket kell kint venni.   

Mivel nyelvi kurzusra is mentünk ki, ezért nekünk ezután a hónap után meg kellett újítanunk a 

tartózkodási engedélyt (aki másik városba megy utána, annak pedig ott kellett megtennie ezt). A 

második körért pénzt már nem kell fizetni, viszont akkor is beveszik az útlevelet. Érdemes egy 

fénymásolatot készíteni róla az elején, mert sokat lesz tőlünk távol. 

Szállás 

A nyelvi kurzus első egy hónapját kollégiumban töltöttem, abból a kiindulásból, hogy majd ott találok 

barátokat összeköltözni. Rosszul gondoltam, ugyanis a kurzus hallgatóinak nagy része szétszéledt és 

más városokba utazott a félévre. A Yasar-nak vadonatúj, gyönyörű, modern kollégiuma van. Egy, két 

vagy három ágyas szobákkal, hatalmas íróasztal, saját hűtő, fürdő minden szobához. Egy konyha van 

az egész kolinak, ami nekem furcsa volt, mert elég sokat főzök, de ezzel nem sokan voltak így, 

úgyhogy egyáltalán nem volt tumultus soha. A kolinak persze az ára is megvan, 800 TL körül volt, ha 

jól emlékszem, tehát tovább nem is maradtam ott.  

Nekem az albérletkeresés elég nehézkesen ment, mivel a barátommal együtt mentem ki, és az ő 

egyeteme  egy Izmir melletti kisvárosban volt, ezért olyan helyen próbáltunk keresni, ami 
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mindkettőnknek közel van, egy Ückuyular nevű városrészben.  Az egyetemek egyébként Bornovában 

vannak, így a legtöbb diák is ott lakik, közel a sulihoz. Többnyire interneten kerestünk. Törökországra 

jellemző, hogy az albérletek nagy részét bútorozatlanul adják ki, illetve, hogy sokkal nagyobb lakásaik 

vannak, általában nappali + két-három szoba.  Fűtés sokszor nincs vagy csak légkondi, esetleg 

elektromos fűtő, amik viszont elég drágák. 

Albérletet nézni mindig vittünk magunkkal egy törököt, ugyanis szinte biztos, hogy nem fognak 

beszélni angolul a tulajok.  Velük egyébként ritkán találkozunk, szinte minden lakást közvetítő (emlak) 

útján lehet csak találni, akiknek plusz egy havi díjat ki kell fizetni.  Sajnos kint is észre lehetett venni, 

hogy külföldi diákoknak drágábban adtak ki lakásokat, de ezzel nemigen tudtunk mit csinálni. Mi 

850TL-t fizettünk a lakásért + 1 hó a közvetítőnek + rezsi (ami egyébként nagyon kevés kint (~60TL), 

főleg, hogy mi nem is fűtöttünk) Kerestünk egy harmadik lakót, egy hónap után odaköltözött hozzánk 

egy nigériai srác, így egy főre nem jöttünk ki olyan rosszul.  Volt aki jobbat talált azért, volt aki 

drágábbat.  

Közlekedés 

Az egyetemre bejutni nekem egy átszállásba került, ezt még egy jeggyel lehet fedezni. Izmir 

közlekedési rendszere egyébként nagyon új, éppen épülő metróvonaluk is van. Egy kártyát kell 

kiváltani, amire aztán lehet pénzt tenni és csak be kell csipogtatni. Egy jegy ára 1,9 TL, de egy kicsit 

macerás utánajárás után lehet diákkártyát kérni, így feleannyiba kerül. (Diákkártya intézéshez is kell 

igazolványkép!) Egyébként Törökországban szervezni bármit mindig nagyon hosszadalmas, lassú és 

bürokratikus. Ezekkel lehet utazni buszon, metrón és hajón is, mivel Izmirben az is fontos közlekedő 

eszköz. A hajóút egyébként nagyon szép is, tele van sirályokkal és pelikánokkal a víz!  

Ezen kívül közlekednek még magánkézben levő kisbuszok (dolmus), ezeknek megvan a maguk 

útvonalai, le kell őket inteni, és akkor megáll. A sofőr egyszerre vezet, kezeli a kasszát és persze 

dudál. Kicsit drágább csak, mint a buszok, de jól kiegészítik a közlekedést. 

A távolsági közlekedés is nagyon olcsó, mivel elég nagy területeket kell áthidalniuk. Repülőjegy és 

busz sokszor hasonló árban van (ahova megy mindkettő). Borzasztóan meg van szervezve minden. 

Bárhova érkeztünk, mindig kisbuszok vártak a főállomáson és többnyire ingyen elvittek, ahova 

akartunk. A nagy busztársaságoknál ez benne van a szolgáltatásban. Sosem voltunk elveszve 

Isztamulba és Cappadociába is kb 50TL-ból elmentünk.  

EILC 

A nyelvi kurzust csak ajánlani tudom mindenkinek, a legjobb hónap volt a félév alatt! Szerencsénk 

volt, a suli nagyon kitett magáért és rengeteg programot szerveztek nekünk. Voltunk 

hajókiránduláson, Efesus-ban, hagyományos török reggelin, komolyzenei koncerten. Jó volt a 

hangulat az Erasmusosok között, magunknak is szerveztünk utazásokat. A kurzus négy hét volt, de 

abból egy vallási szünet volt. Délelőtt és este voltak órák, kellett rá tanulni, de nem volt megerőltető. 

A tanárok fiatalok, kedvesek voltak. Elég jó alapot fel lehetett szedni egy hónap alatt, amit használni 

is kellett később főleg boltokban, piacon. Arra persze nem volt elég, hogy az egyetemen megértsem a 

tanárokat, de nagy szükség nem is volt rá.  

Yasar Üniversitesi 
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A suli kicsi, de elég új és gyönyörű szép.  Magániskola, látszik is rajta.  A kertje teleépítve pálmákkal, 

óriáskaktuszokkal és medencékkel. Az oktatásról szerintem Törökországban általában elmondható, 

hogy nem túl magas a színvonal. Legalábbis Ybl után fura volt egy nap tanulással 97%-os zh-kat írni. 

Ettől függetlenül ott kell lenni és csinálni kell, a jelenlétet szigorúbban nézik. Az órák úgy épülnek fel, 

hogy van délelőtt és délután egy, és egy óra 3-4 órás, ahol bent kell lenni. A fő tárgy a tervezés, ami 

10 kredit, és elég komolyan veszik. Először nagyon fura volt nekem, hogy a diákok milyen részletes, 

hatalmas mennyiségű anyagokat visznek már az elején, milyen szorgalmasak, de aztán rájöttem, hogy 

más dolguk nincs is nagyon. Ezt a tárgyat csinálják nagyon és elég profik benne. Sokat kellett 

küzdenem, hogy hasonló minőségű dolgokat vigyek, főleg a számítógépes programokban voltak nagy 

lemaradásaim, de rengeteget tanultam kint ezen a téren. Sajnos az eléggé elmondható, hogy a tanár 

véleményét felülírni nem nagyon lehet. Ijesztően ugyanolyan tervek kerülnek ki a diákok keze alól és 

nem annyira hagyják kibontakozni a saját ízlést, véleményt. De nagyon kedvesek és közvetlenek. Az 

oktatás szinte minden órámon törökül zajlott, de hozzám a tanárok angolul beszéltek. Így sok 

mindenről lemaradtam, de ami fontos volt, azt megértettem.  Egyszer kétszer azért volt ebből 

probléma, a legsúlyosabb talán az volt, mikor elfelejtették angolul is közölni, hogy lesz év közepén is 

egy zsűri (pedig direkt rákérdeztem év elején, hogy mire készüljek), és csak akkor láttam, mikor 

mindenki tablókkal jött suliba. Illetve volt, hogy nem mondták nekünk, hogy a vizsga előbb kezdődik 

és egy óra késéssel érkeztünk a másik magyar sráccal. Szóval tényleg mindenre inkább háromszor rá 

kell kérdezni, még akkor is, ha egyértelműnek tűnik a dolog.  

Év közepén van egy vizsgahét, ahol (mint utólag kiderült), eltolva vannak az órák és időnként más 

teremben. Mindenképp csoporttársakat kell kérdezni, hogy mit tudnak erről. A vizsgák egyáltalán 

nem nehezek, év végén se. Volt olyan órám, ahol ugyanabból írtuk mind a kettőt, és óra végén 5 

percben meg lehetett beszélni egymással , hogy mit nem tudtunk. Annyira könnyű volt, hogy nem 

volt rá szükség. Ennek ellenére a tervezés nehéz, sokat kell vele foglalkozni, minden hétre új anyagot 

kell vinni.  

Voltak tárgyak, amitől sokat vártam, és kb. semmit nem csináltunk a fél év alatt sajnos, de volt, 

amiből viszont rengeteget tanultam. Tárgyválasztás előtt én már láttam, hogy ami közös tárgy itthon, 

azoknak a nagy részét én már megcsináltam, ezért úgy döntöttem, inkább olyan tárgyakat veszek fel, 

ami otthon pont, hogy nincs, és itt megtanulhatom, illetve érdekelt. Lehetőség van például 

belsőépítészeti tárgyakat hallgatni, ami nekem már jelentkezés előtt nagyon szimpatikus volt ebben 

az iskolában. A belsőépítészeti projekt hasznos és érdekes óra volt. Emellett lehetőség volt 

számítógépes programokat tanulni (Artlantis, Piranesi, Photoshop), illetve én személyesen nagyon 

örültem, hogy rengeteg nyelvet lehetett tanulni ingyen, és el tudtam kezdeni a franciát. Nagyon 

kedves tanárom volt, akinek borzasztóan hálás vagyok, mert ő volt az egyetlen, aki angolul tartotta az 

órát miattam.  

Biztonság, egészség, szokások 

Sok ismerősömben nagyon szélsőséges sztereotípia élt Törökországról. Az én elképzeléseimhez 

képest sokkal „kelettebb” volt az egész, aminek én nagyon örültem, hiszen ebben is reménykedtem, 

de az ismerőseim félelmeitől viszont nagyon távol állt. Persze az egész országban tiszteletben kell 

tartani a vallást, és  főleg keletre már figyelni kell az öltözködésre is.  Nekem egyik legrosszabb 

élményem volt a Bayram, ami a legnagyobb muszlim ünnep. Ilyenkor hatalmas köztereken tömegével 

leölnek bárányokat, teheneket és kecskéket, egy részét megeszik, egy részét a szegényebbeknek 
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adják. Alapvetően szép gondolat, de amikor elmentem megnézni (mert hogy mégis a kultúra része), 

az első percben elsírtam magam, elég borzasztó látvány volt.   

Az utazás kellemetlen részéről pár tanács. Albérletnél próbáljon mindenki nem földszinti vagy első 

emeleti lakást találni. Alapvetően nem volt rossz élményem az utcán, de a lakásunkba egyszer 

bemászott egy betörő az ablakon, pedig az elsőn laktunk. Szerencsére nem vitt el semmit, de nem 

vicces, mikor rád nyit egy vadidegen pasi miközben az ágyadban fekszel.  De senkit nem akarok 

elijeszteni, alapvetően biztonságos az egész város.  

Nekem sikerült megbetegedni is kétszer amíg kint voltam.  A suliban van ingyenes háziorvos, aki 

kisebb betegségek esetén jó, az én vesefertőzésemet nem tudta kezelni, úgyhogy kórházba kellett 

menni. Az orvosok kedvesek voltak, a körülmények kicsit rosszabbak, mint itthon, de semmi gond 

nem volt vele. Ki kellett fizetni elég sok pénzt, de a biztosító visszafizette az egészet, még a 

gyógyszereket is.  Én többször is felhívtam a biztosító céget, hogy tisztázzam, pontosan milyen 

papírok kellenek, hogy kifizessenek, nehogy otthonról derüljön ki, hogy valami hiányzik. Egyébként a 

kórházban is kevesen beszélnek angolul, úgyhogy oda se árt egy török kísérő. Egyébként csúnya bacik 

nincsenek kint, de az első két hétben mindenki számítson hasmenésre 

Sport 

Ez kicsit fájó pont a félévben. Itthon falat mászok és szerettem volna kint is folytatni, de nem jött 

össze a kapcsolat a mászó klubbal. Próbáltam a búvárokkal és a vitorlásokkal is beszélni, hogy 

szeretnék menni, de nem nagyon válaszoltak. Sajnos az volt a tapasztalatom, hogy féltek kicsit az 

angoltól, nem nagyon reagáltak a megkeresésekre, így ezek nélkül kellett végigcsinálni a félévet. 

Szórakozás 

Az egyetem mellett rengeteg szórakozóhely, étterem, kocsma van, illetve gyönyörű helyek Izmir 

mellett, de ezt úgyis mindenki megismeri. Amit én ajánlani szeretnék, azt még a török ismerőseim 

közül is kevesen ismerték valamiért. Egyrészt a teljesen új állatkert Izmir szélén, ami elég nagy és 

folyamatosan bővül, a pláne pedig az benne, hogy 50kurus, azaz kb. 60 Ft a belépő!  Én rengeteget 

jártam. Az állatkerttől nem messze pedig van egy madárparadicsom (kus cenneti) nevű hely, ami egy 

töltésekkel tagolt vizes terület, ahova bárki ingyen besétálhat és tele van flamingó és pelikán 

csapatokkal, ugyanis ők ott laknak. Illetve sok költöző madár is lemegy oda télen. Nekem hatalmas 

élmény volt ezeket a madarakat szabadon látni. Az egyetlen gond vele, hogy nem jár ki busz, úgyhogy 

egy kocsis ismerős vagy  5km séta kell hozzá (vagy ami nekem bevált, egy felfele tartott hüvelykujj).  

 

Összességében Törökország borzasztóan izgalmas és különleges hely, nem csalódtam a 

választásomban. Izgalmas volt egy ennyire más vallású és kultúrájú országban élni egy ideig. Bátran 

ajánlom mindenkinek, akit ez egy kicsit is vonz, hogy próbálja ki 

 


